
 

 

 

 

Proiect EduAcces- POCU/784/6/24/139601 

Evenimentele din iulie pentru sprijinirea copiilor din județul Sibiu cu părinți 

plecați în străinătate 

 

În cadrul activității de dezvoltare socio-comunitară a proiectului EduAcces, luna iulie a fost 
dedicată instituțiilor de învățământ care se ocupă de educația preșcolarilor.  

Miercuri 6.07.2022 au fost invitate la evenimentul de promovare a parteneriatelor dezvoltate 
pentru sprijinirea copiilor din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate următoarele instituții:  

• Grădinița cu Program Prelungit nr. 15 Sibiu; 
• Grădinița cu Program Prelungit nr. 37 Sibiu; 
• Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 Sibiu; 
• Grădinița cu Program Prelungit „Elefănțelul curios” Sibiu; 
• Grădinița cu Program Normal Mag. 
Tema întâlnirii a fost: Nevoile emoționale ale preșcolarilor cu părinți plecați la muncă în 

străinătate, iar directorii instituțiilor de învățământ participante au prezentat situația din grădinița pe 
care o conduc. La final a existat o dezbatere pe tema: Cum satisfacem nevoile preșcolarilor care au 

părinți plecați la muncă în străinătate? 
Joi, 07.07.2022 a avut loc cea de-a doua întâlnire lunară organizată cu scopul promovării 

parteneriatelor deja încheiate cu instituții care pot susține copiii cu părinți plecați la muncă în 
străinătate. Confrm agendei, Expertul Coordonator Dezvoltare Partenriate  din partea – Asociaţiei 
„Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”  a prezentat proiectul și 
beneficiile aduse de acestea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, cu accent pe 
dezvoltarea socio-comunitară. S-a discutat despe Lista de oportunități/ surse de finanţare relevante 

pentru îmbunătățirea situației privind copiii din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate, un 
instrument prezentat în cadrul tuturor evenimentelor EduAcces datorită facilitării pe care o oferă în 
ceea ce privește identificarea posibilelor surse ce asigură finanțare la nivel de instituție de 
învățământ  și comunitate. 

La eveniment au participat următoarele grădinițe din orașul Sibiu: 
• Grădinița cu Program Prelungit nr. 14; 
• Grădinița cu Program Prelungit nr. 16;  
• Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17;  
• Grădinița cu Program Prelungit nr. 19; 
• Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22. 
Tema întâlnirii a fost: Efectele migrației - copii rămași acasă fără sprijin. În cadrul 

discuțiilor școlilor a fost evidențiată și analizată situația copiilor cu părinți plecați la muncă în 
străinătate din instituțiile de învățământ invitate și suportul suplimentar de care aceștia au nevoie 
pentru a avea acces la educație de calitate. Dezbaterea de la finalul evenimentului s-a centrat în 
jurul temei dezbătute, De ce sprijin au nevoie copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate?, și s-
a discutat despre importanța parteneriatului școală- familie-comunitate. 

Proeictul EduAcces are impact pozitiv asupra grupului țintă, aspecte relevante referitoare la 
contribuțiile proiectului putând fi consultate pe site în secțiunea testimoniale: 
https://eduacces.snsh.ro/testimoniale.  



 

 

În luna august vor continua întâlnirile cu instituții de învățământ din județul Sibiu astfel 
încât să fie atrase în rețeaua partenerială cât mai multe entități care pot îmbunătăți situația copiilor 
cu părinți plecați la muncă în străinătate.  

Informații suplimentare despre evenimentele EduAcces pot fi consultate pe site-ul 
proiectului http://eduacces.snsh.ro/ cât și pe rețelele de socializare: Facebook: 
https://www.facebook.com/EduAcces-111786574472081 şi Twitter: https://twitter.com/AccesEdu.  

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României. 

 
Irina Elena Andronie, 

Expert organizare evenimente dezvoltare parteneriate EduAcces 


